
Zásady volieb 
do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho 

 
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v zmysle § 26 a 27 
zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a neskorších predpisov, na základe Štatútu Univerzity J. Selyeho a Štatútu 
Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho schválil tieto Zásady volieb do 
Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho ako vnútorný 
predpis fakulty. 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej iba „akademický 
senát” ,„senát” alebo „AS”) je samosprávnym zastupiteľským orgánom Pedagogickej 
fakulty Univerzity J. Selyeho (ďalej iba „fakulta“). 
2. Akademickú obec fakulty tvoria: 
a) zamestnanecká časť: zamestnanci s vysokoškolským, resp. s úplným stredoškolským 
vzdelaním s maturitou, ktorí sú s univerzitou v pracovnom pomere na ustanovený 
pracovný čas a sú zaradení na fakulte: 
- vysokoškolskí učitelia, 
- výskumní pracovníci, 
- odborní pracovníci s prevahov duševnej práce 
b) študentská časť: študenti zapísaní na študijné programy uskutočňované na fakulte vo 
študijných programoch vo všetkých stupňoch a formách štúdia. 
3. Akademický senát sa skladá z volených zástupcov akademickej obce fakulty. Má 
jedenásť (11) členov, z toho najmenej jednu tretinu tvoria študenti (4). 
4. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť. Členov 
zamestnaneckej časti senátu volia v priamych tajných voľbách členovia zamestnaneckej 
časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti senátu fakulty volia v priamych 
tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Členom 
zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty môže byť člen zamestnaneckej časti 
akademickej obce fakulty. Členom študentskej časti akademického senátu fakulty môže 
byť len člen študentskej časti akademickej obce fakulty. 
5. Funkčné obdobie členov zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty je 
štvorročné, členov študentskej časti je dvojročné. 
6. Funkcia člena akademického senátu fakulty je nezlučiteľná s funkciou rektora, 
prorektora, dekana, prodekana, kvestora a tajomníka fakulty. 
7. Funkcia člena AS PF UJS je čestná a jej výkon je nezastupiteľný. 
 
 
 
 
 
 
 



8. Členstvo v akademickom senáte fakulty zaniká: 
a) skončením funkčného obdobia senátu fakulty, 
b) vymenovaním člena do niektorej z funkcií podľa článku 1 ods. 6 týchto zásad, 
c) končením pracovného pomeru s univerzitou u členov zamestnaneckej časti senátu, a 
prerušením alebo končením štúdia u členov študentskej časti senátu. Dvojročný mandát 
študenta, ktorý ukončil bakalársky alebo magistersky študijný program a ďalej pokračuje 
v štúdiu na fakulte v magisterskom alebo v doktorandskom študijnom programe, ostáva 
zachovaný. 
d) vzdaním sa funkcie člena akademického senátu fakulty, 
e) odvolaním člena z funkcie akademickou obcou fakulty, 
f) smrťou člena. 
9. Ak zaniklo členovi akademického senátu fakulty členstvo pred končením funkčného 
obdobia podľa odseku 8 písm. b) až f), zvolí, v rámci doplňujúcich volieb, zodpovedajúca 
časť akademickej obce na uvoľnené miesto nového člena akademického senátu fakulty, 
ktorého funkčné obdobie trvá do konca funkčného obdobia člena, ktorému členstvo 
predčasne zaniklo. 
10. V mimoriadnom prípade, že sa v AS PF UJS uvoľní toľko mandátov, že je tým 
ohrozená uznášaniaschopnosť senátu, predsedníctvo a  členovia AS PF UJS vypíšu 
doplňujúce voľby.  
11. Činnosť akademického senátu sa riadi Rokovacím poriadkom senátu fakulty. 
 

Článok 2 
Vyhlásenie volieb do Akademického senátu fakulty 

 
1. Riadne voľby do Akademického senátu fakulty sa uskutočňujú v súlade s dĺžkou 
funkčného obdobia do zamestnaneckej časti akademického senátu fakulty raz za štyri 
roky, a do študentskej časti akademického senátu fakulty raz za 2 roky. 
2. Voľby do akademického senátu fakulty vyhlasuje akademický senát fakulty najneskôr 
jeden mesiac pred dňom volieb, a majú sa uskutočniť najneskôr 2 týždne pred skončením 
funkčného obdobia odstúpeného senátu. 
3. Doplňujúce voľby do akademického senátu fakulty vyhlasuje akademický senát 
fakulty najmenej 14 dní pred dňom volieb. 
4. Voľby sa konajú jeden alebo v prípade potreby dva pracovné dni na celej fakulte, aby 
sa na stanovených miestach mohlo voliť najmenej 5 hodín. 
5. Volebná miestnosť alebo iný priestor určený na voľby musí byť upravený tak, aby bola 
zachovaná možnosť tajného hlasovania. 
6. Počas volebného aktu musia byť vo volebnej miestnosti prítomní aspoň dvaja členovia 
volebnej komisie. Volebná komisia má najmenej 3 členov. 
7. Oznámenie o vyhlásení volieb musí obsahovať: 
a) dátum a čas konania volieb, 
b) volebné miesta, 
c) meno predsedu a členov volebnej komisie a ich kontaktné telefónne čísla a adresy, 
d) spôsob navrhovania kandidátov, 
e) termín a pôsob vyhlásenia výsledkov volieb do Akademického senátu. 
 
 



Článok 3 
Konanie volieb 

 
1. Dekan fakulty odovzdá zoznam členov zamestnaneckej obce a študentskej časti 
akademickej obce predsedovi senátu fakulty najneskôr pätnásť (15) dní pred začatím 
volieb. 
2. Navrhnúť kandidáta môžu len členovia akademickej obce fakulty. 
3. Kandidátom do akademického senátu fakulty môže byť len taký člen akademickej obce 
fakulty, ktorý ovláda slovenský jazyk slovom i písmom. 
4. Neanonymné návrhy kandidátov zamestnaneckej a študentskej časti akademického 
senátu fakulty predkladajú členovia akademickej obce fakulty predsedovi volebnej 
komisie písomne cez podateľňu do 12,00 hod. sedem (7) dní pred dňom konania volieb. 
5. Podmienkou zaradenia kandidáta na listinu kandidátov je jeho/jej písomný súhlas s 
návrhom. Predseda volebnej komisie akademického senátu fakulty si po uzavretí 
registrácie kandidátov akademickej obce vyžiada od navrhnutých kandidátov ich 
písomný súhlas s kandidatúrou. 
6. Voľby do akademického senátu fakulty organizuje a zabezpečuje trojčlenná volebná 
komisia (ktorá môže byť aj rozšírená), ktorú volí akademický senát fakulty. Členom 
volebnej komisie nemôže byť kandidát do akademického senátu fakulty a akademický 
funkcionár. Volebná komisia zverejní všetky relevantné informácie ohľadom volieb na 
oznamovacích tabuliach. 
7. Volebná komisia minimálne dva (2) dni pred konaním volieb potvrdí a zverejní na 
oznamovacích tabuliach listinu kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti 
akademického senátu fakulty v abecednom poradí. 
8. Na volebnom lístku, ktorý dostane člen príslušnej časti akademickej obce pri 
registrácii, sú v abecednom poradí poradovým číslom uvedení všetci kandidáti 
zamestnaneckej, resp. študentskej časti senátu fakulty. Súčasne je na lístku uvedené, aký 
maximálny počet z navrhnutých kandidátov môže volič vyznačiť zakrúžkovaním čísiel 
kandidátov. Volebný lístok upravený iným spôsobom je neplatný. 
9. Do akademického senátu fakulty sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet 
hlasov umiestnením v poradí podľa stanoveného počtu členov. V prípade rovnosti počtu 
získaných hlasov kandidátmi na poslednom zvoliteľnom mieste určí poradie kandidátov 
žreb, ktorý uskutoční volebná komisia. 
10. Z priebehu a výsledkov volieb volebná komisia vyhotoví zápis, ktorý podpíšu všetci 
členovia volebnej komisie ihneď po sčítaní hlasov. Najneskoršie na druhý deň po 
skončení volieb vyhlási predseda volebnej komisie výsledky volieb, a odovzdá podpísanú 
zápisnicu výsledkami volieb predsedovi akademického senátu fakulty, dekanovi fakulty a 
rektorovi univerzity. 
11. Predseda odstupujúceho senátu najneskôr do dvoch týždňov po ukončení funkčného 
obdobia odstupujúceho senátu zvolá ustanovujúce zasadnutie nového senátu. 
 
 
 
 
 
 



Článok 4 
Voľba predsedníctva akademického senátu fakulty 

 
1. Predsedníctvo akademického senátu fakulty tvorí predseda a dvaja podpredsedovia, 
prvý je zástupca zo zamestnaneckej časti, druhý je zástupca zo študentskej časti senátu. 
2. Kandidáta na predsedu akademického senátu fakulty navrhujú jeho členovia výlučne z 
členov akademického senátu fakulty. Ak niektorý z navrhnutých kandidátov po vyjadrení 
súhlasu s kandidatúrou získa v prvom kole viac ako 3/5 platných hlasov z celkového 
počtu členov AS, stáva sa predsedom akademického senátu fakulty. V opačnom prípade 
sa uskutoční druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najväčším počtom 
hlasov získaných v prvom kole volieb. Ak v prvom kole volieb získajú rovnaký počet 
hlasov viacerí kandidáti, všetci postupujú do druhého kola. V druhom kole volieb sa 
stáva predsedom akademického senátu fakulty ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 
väčšinu hlasov všetkých prítomných členov akademického senátu fakulty. Ak ani v 
druhom kole nebude predseda akademického senátu fakulty zvolený, zasadanie 
akademického senátu fakulty sa preruší a členovia senátu rozhodnú o ďalšom postupe. 
3. Podpredsedu za zamestnaneckú časť akademického senátu fakulty volí na návrh 
predsedu zamestnanecká časť akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity J. 
Selyeho. Podpredsedu za študentskú časť akademického senátu fakulty volí študentská 
časť senátu. Ak navrhnutí kandidáti po vyjadrení súhlasu s kandidatúrou získajú v prvom 
kole viac ako 1/2 platných hlasov v zamestnaneckej alebo študentskej časti AS, stávajú sa 
podpredsedami akademického senátu fakulty. V opačnom prípade sa uskutoční druhé 
kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti najväčším počtom hlasov získaných v 
prvom kole volieb. Za podpredsedu (podpredsedov) sú zvolení tí, ktorí získali najväčší 
počet hlasov. Ak ani v druhom kole nebude (nebudú) podpredseda (podpredsedovia) 
zvolený(í), odloží sa ich voľba na nasledujúce zasadanie akademického senátu. 
4. Predseda AS fakulty môže byť odvolaný z funkcie na návrh minimálne 1/3-iny členov 
AS PF UJS, pričom v návrhu na odvolanie je potrebné uviesť dôvod odvolania. Na 
odvolanie predsedu senátu z funkcie sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov senátu. Rozhodnutie sa uskutoční tajným hlasovaním. 
5. Počas funkčného obdobia môže byť členovi senátu fakulty vyslovená nedôvera, ktorej 
výsledkom je jeho odvolanie z funkcie člena AS PF UJS. Návrh na rokovanie o odvolaní 
člena senátu fakulty z funkcie predkladá predsedovi senátu fakulty najmenej 1/3 členov 
príslušnej časti akademickej obce s konkrétnym zdôvodnením. Hlasovanie o odvolaní 
člena senátu fakulty z funkcie organizuje senát, a to najskôr do 30 dní od doručenia 
návrhu na odvolanie člena AS z funkcie. Člen AS fakulty je odvolaný z funkcie, ak v 
tajnom hlasovaní za jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina členov príslušnej časti 
akademickej obce. Člen AS fakulty je odvolaný okamihom zverejnenia výsledkov 
hlasovania. Na organizovanie hlasovania o odvolaní člena AS fakulty z funkcie sa 
primerane vzťahujú Zásady volieb do AS PF UJS. Po odvolaní člena senátu fakulty z 
funkcie sa organizujú doplňujúce voľby. 
 
 
 
 
 



Článok 5 
Ďalšie ustanovenia 

 
1. Senát volí zo svojich členov (ad hoc) volebnú komisiu, návrhovú komisiu a mandátovú 
komisiu a ich predsedov. Volebná komisia riadi voľbu predsedníctva AS fakulty a jej 
predsedu, ako aj voľbu dekana fakulty. Po tajných voľbách spočítava a triedi odovzdané 
hlasy a oznamuje výsledky volieb. Volebná komisia má najmenej troch členov. 
2. Návrhová komisia v spolupráci s predsedníctvom akademického senátu fakulty 
pripravuje a predkladá akademickému senátu fakulty návrhy na uznesenia. 
3. Mandátová komisia kontroluje účasť riadne zvolených členov akademického senátu 
fakulty na zasadnutiach senátu, a zisťuje počet potrebný na prijatie predkladaných 
uznesení. Povinnosti návrhovej a mandátovej komisie akademického senátu fakulty môže 
po schválení akademickým senátom fakulty vykonávať aj jedna spoločná komisia. 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zásady volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho 
boli schválené AS PF UJS dňa 23.01.2009 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom 
schválenia. 
 

 
 
 
 

Mgr. Vajda Barnabás, PhD. 
predseda AS PF UJS 

 


